Contul bancar
Cât mai repede posibil (după obţinerea titlului de
sejur), este importanta
deschiderea unui cont în bancă, deoarece este nevoie de acesta pentru anumite
demersuri.

Condiţiile de bază şi cheltuielile aferente în vederea deschiderii unui cont bancar
variază de la o bancă la alta. Trebuie aşadar să ne informăm bine înainte de a alege
banca. Mă informez deasemenea asupra serviciilor propuse, în principal asupra
numărului de agenţii/birouri disponibile precum şi asupra « selfbanks /bancomate »
existente şi care îmi permit accesul la diferite servicii on-line.

Extras de cont bancar
De fiecare data cand efectuez o operatiune bancara (exemplu –platirea unei facturi),
pot s-o imprim pentru a avea o copie a tranzactiei/operatiuni efectuate.
Deasemenea pot sa imprim (copie) după extrasul meu de cont, oricand am nevoie
de la un selfbank : extrasul=lista tuturor opertiunilor efctuate in contul meu curent.
La unele banci se poate cere trimiterea/primirea acestor extrase la domiciliu. Este
foarte important pastrarea acestor extrase intr-o dosie. Acestea pot fi necesare in
anumite demersuri administrative.
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Contul bancar

Cardul bancar
Cardul contine un cod secret care trebuie memorizat si utilizat pentru securizarea
fiecarei operatiuni. Acesta trebuie deasemenea sa fie semnat. Cu acest card pot sa
scot bani de la banca, sa efectuez diferite operatiuni on-line propuse de selfbank,
pot sa platesc pentru cumparaturi sau servici in unitati comerciale echipate cu
aparate « bancontact » (de obicei la intarea in aceste unitati este afisat logoul
Bancontact/Mister Cash).

In cazul pierderii sau furtului cardului, avertizez imediat serviciul « CARD STOP ».

Acest serviciu functioneaza nonstop 24 DIN 24, si poate bloca cardul meu in caz de
nevoie. Dupa care, declar pierderea sau furtul cardului la un oficiu de politie si cer
eliberarea unui nou card de la banca.
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Contul bancar
In cazul platii cumparaturiilor prin card :


Introduc cardul in aparat cu partea magnetica in jos.



Tip codul secret si apas OK.



Recupera cardul iar vanzatorul imi va inmana blocul imprimat de aparat.

Codul secret
Trebuie sa-l memorez si sa evit de a-l nota in scris conservandu-l astfel in
portofelul meu. Multe persoane folosesc data lor de nastere pentru codul secret.
Atentie, daca pierd portofelul, o persoana rau intentionata poate foarte usor sa
identifice data mea de nastere din cartea de identitate. Ar fi mult mai bine, spre
exemplu, de a alege codul PIN al mobilului meu.

Atentie ! daca gresesc de trei ori codul secret, cardul se va bloca ! Dupa aceasta
trebuie sa merg la banca pentru a-l debloca.
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Facturile/Notele de plate
O factura este o nota/chitanta detaliata, in care apare numele meu, suma de plata,
numarul de cont unde trebuie transferata suma si data limita de achitare. Poate fi
vorba de cumparaturi efectuate sau de servici prestate : chirie, curent electric, apa,
asigurare, cotizatii, cheltuieli spitaliere, cheltuieli scolare…

Pentru achitarea unei facturi, eu pot completa asa-zisul
« buletin de tranzactie ». Acesta poate fi sub format
hartie (il completez si-l depun la banca) sau se poate face
prin completare directe ( il completez eu personal via un
« self bank »).
Buletinul de tranzactie trebuie intotdeauna sa fie semnat
si cu data. Eu completez rubricile: suma respectiva, semnez, pun data, completez
numarul de cont al beneficiarului (caruia ii fac transferul), trec numele si adresa
acestuia, completez numarul de cont al donatorului (al meu), numele si adresa
acestuia ( a mea), trec titlul (indic ceea ce platesc).

Buletinul se compune din doua exemplare suprapuse. Detasej cu finete cele doua
exemplare : primul exemplar il depun la banca mea care va face viramentul iar al
doilea exemplar il pastrez pentru justificare.

COMPLETAREA TREBUIE SA FIE LIZIBILA SI FARA STERSATURI SAU MODIFICARI.
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Facturile/Notele de plate
Pentru a efectua o tranzactie internationala, eu trebuie sa folosesc asa-zisul code IBAN.
Acesta este referinta internationala a numarului de cont.

Nr de cont incepe cu acest IBAN urmat de initialele tarii (exemplu BE pentru Belgia sau FR
pentru Franta), apoi un numar specific bancii si in cele din urma numarul meu de cont. Eu
gasesc acest cod IBAN inscris pe cardul meu si /sau pe extractele de cont.

ATENTIE LA CREDITE/
IMPRUMUT !
Pe piata bancara ne intalnim cu o gama variata de propuneri de credit sau
imprumuturi. Acestea pot servi la achitarea la timp a unor facturi/cheltuieli
necesare, insa riscul de a se indatora si de a-si face datori, trebuie luat foarte in
serios, intr-cat banul imprumutat nu este gratuit : cea mai mare parte a creditelor
(imprumut) implica automat o importanta taxa de interes (dobanda) care trebuie
asumata (achitata).

Asa dupa cum precizeaza si anecdota : « imprumutul de bani costa deasemenea
bani » !

58

www.discri.be

